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Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy

wspierany przez

Wprowadzenie
Niniejszainstrukcjaobsługistanowiwszechstronnyprzewodnik,którymapomócużytkownikowizrozumiećmożliwościi
obsługęciśnieniomierzacyfrowegoProBP2400.Przedpodjęciempróbkonfiguracji,używania,rozwiązywaniaproblemówlub
konserwacji urządzenia należy dokładnie przeczytać tę instrukcję.
Przeznaczenie
ProBP2400nieinwazyjnyciśnieniomierzcyfrowywykorzystującytechnikęoscylometrycznąizakładanynaramięmankiet
dopomiaruskurczowegoirozkurczowegociśnieniakrwiorazpulsuiśredniegociśnieniatętniczego(MAP)dostosowaniau
pacjentów pediatrycznych i dorosłych o średnicy przedramienia w przedziale 14–52 cm.
Urządzenie wykrywa występowanie nieregularnej czynności serca podczas pomiaru i emituje sygnał ostrzegawczy przy
odczycie w przypadku wykrycia nieregularnej czynności serca.
Urządzenie może dokładnie zmierzyć ciśnienie krwi u pacjentek w ciąży, włącznie z pacjentkami o znanym lub
podejrzewanym stanie przedrzucawkowym.
Urządzenie ProBP 2400 łączy w sobie zalety automatycznego ciśnieniomierza i sfigmomanometru do pomiaru metodą
osłuchową. Ma zapewniać wygodne, dokładne i wiarygodne pomiary ciśnienia krwi w gabinecie, zgodnie z wytycznymi
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia (ESH)1, Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA)2 i Światowej
OrganizacjiZdrowia(WHO)3zjedynietąróżnicą,żeciśnieniomierzProBP2400zawszedokonuje3powtarzanychpomiarów,
niezależnie od wyników pierwszych dwóch pomiarów.
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Ciąża
Uokoło20%kobietwokresieciążywystępujenadciśnienietętnicze(stanprzedrzucawkowylubzatrucieciążowe),któremoże
wpływaćnaprzebiegciąży.Stanprzedrzucawkowyzazwyczajmożnarozpoznaćnapodstawiewyraźnegowzrostuciśnienia
orazwysokichstężeńbiałkawmoczupo20.tygodniuciąży.Zewzględunato,żewieleoscylometrycznychciśnieniomierzy
nie nadaje się do stosowania w ciąży i w stanie przedrzucawkowym, urzędy ds. zdrowia wymagają, aby urządzenia do
monitorowania ciśnienia krwi w tej szczególnie podatnej grupie pacjentów były poddawane określonym testom. Cyfrowy
ciśnieniomierzWelchAllynProBP2400pomyślnieprzeszedłweryfikację.Możnagowięczalecaćdostosowaniawokresie
ciąży i w stanie przedrzucawkowym.

Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: part 1: blood pressure
measurementinhumans:astatementforprofessionalsfromthesubcommitteeofprofessionalandpubliceducationoftheamericanheartassociationcouncil
on high blood pressure research. Circulation 2005;111:697-716.
1

2
WhitworthJA.2003WorldHealthOrganization(WHO)/InternationalSocietyofHypertension(ISH)statementonmanagementofhypertension.JHypertens
2003;21:1983-92.

O’BrienE,AsmarR,BeilinL,etal.PracticeguidelinesoftheEuropeanSocietyofHypertensionforclinic,ambulatoryandselfbloodpressuremeasurement.
J Hypertens 2005;23:697-701. E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, et al. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory
and home blood pressure measurement. European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2005;23:697701.2003,21:1983-1992.
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Symbole
Symbole stosowane w dokumentacji
OstrzeżenieOstrzeżeniawniniejszejinstrukcjiokreślająstany
lubpraktyki,któremogąprowadzićdochoroby,obrażeńlub
zgonu.

Symbole dotyczące sterowania urządzeniem
Włączanie/wyłączanie

Przestroga:Przestrogiwniniejszejinstrukcjiokreślająstany
lubpraktyki,któremogąprowadzićdouszkodzeniasprzętu
lub innego mienia albo utraty danych.



Proszę zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi
stosowania / instrukcją obsługi (DFU). Kopia DFU jest
dostępna na podanej stronie internetowej. Wydrukowany
egzemplarz DFU można zamówić w firmie Welch Allyn.
Dostawa następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych.

Pamięć
Regulacja odstępów pomiędzy pomiarami

Pomocne uwagi.

Symbole dotyczące przesyłania, przechowywania i środowiska
Ostrożnie — produkt delikatny
Do odzysku/nadające się do recyklingu
Produktnależypoddawaćrecyklingowioddzielnieodinnych
materiałów jednorazowego użytku.
Chronić przed wilgocią
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Uruchamianie/zatrzymywanie

Regulacja maksymalnego ciśnienia napełniania

1x

Tryb pojedynczego pomiaru
Tryb ręczny
Tryb średniej z trzech pomiarów

Ogólne ostrzeżenia i przestrogi
Różne symbole
Spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie 93/42/
EWG Unii Europejskiej dotyczącej urządzeń medycznych

OSTRZEŻENIE Zagrożenie pożarem i wybuchem. Nie należy używać
urządzeniawobecnościpalnychmieszaninśrodkówznieczulającychz
powietrzem,tlenemlubtlenkiemazotuaniwśrodowiskuozwiększonej
zawartości tlenu.

Przedstawiciel ds. rejestracji

OSTRZEŻENIE Co trzy miesiące należy oglądać mankiet do pomiaru
ciśnienia krwi i inne akcesoria pod kątem strzępienia się lub innych
uszkodzeń. W razie potrzeby element należy wymienić.

Części stykające się z pacjentem typu BF

OSTRZEŻENIEZagrożenieniedokładnympomiarem.Urządzeniatego
nie należy stosować u pacjentów podłączonych do urządzeń typu
sztuczne płuco-serce.

Producent

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno
otwierać urządzenia ani samodzielnie próbować go naprawiać.
Urządzenie ProBP 2400 nie zawiera części przeznaczonych do
serwisowania przez użytkownika poza akumulatorami, które
należy wymieniać. Należy wykonywać wyłącznie rutynowe
procedury czyszczenia i konserwacji opisane w niniejszej instrukcji
obsługi. Kontrolę i serwisowanie części wewnętrznych powinien
przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu.

OSTRZEŻENIE: Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi
to wszechstronny przewodnik dotyczący obsługi urządzenia
ProBP 2400. Aby uzyskać najlepsze wyniki pracy z urządzeniem,
należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed stosowaniem
tego urządzenia.
OSTRZEŻENIE To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
stosowania pod nadzorem lekarza.

OSTRZEŻENIE Urządzenie to spełnia odpowiednie
krajowe i międzynarodowe standardy dotyczące zakłóceń
elektromagnetycznych i nie powinno niekorzystnie wpływać na
inny sprzęt ani podlegać wpływowi innych urządzeń. Jako środek
ostrożności należy unikać stosowania tego urządzenia w pobliżu
innych urządzeń.

OSTRZEŻENIE To urządzenie jest przeznaczone do stosowania przez
lekarza w warunkach klinicznych. Pomimo iż w niniejszej instrukcji
obsługi przedstawiono techniki medycznej kontroli wyrywkowej,
urządzenie to powinni stosować wyłącznie przeszkoleni lekarze.
OSTRZEŻENIE To urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania
podczas przewożenia pacjenta.

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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OSTRZEŻENIE Firma Welch Allyn nie odpowiada za integralność
montażujakichkolwiekinstalacji.FirmaWelchAllynzaleca,abyklienci
kontaktowali się z działem inżynierii biomedycznej lub serwisem
konserwującym w celu zapewnienia profesjonalnej instalacji oraz
bezpieczeństwaiwiarygodnościwszelkichmontowanychakcesoriów.
OSTRZEŻENIE W razie upuszczenia na ziemię lub uszkodzenia
urządzenie to może nie działać prawidłowo. Nie należy używać
tego urządzenia w razie zauważenia jakichkolwiek objawów jego
uszkodzenia. W razie upuszczenia na ziemię lub uszkodzenia tego
urządzenia konieczne jest sprawdzenie go przez wykwalifikowany
personelserwisowyprzedponownymdopuszczeniemurządzeniado
eksploatacji.
OSTRZEŻENIE Wadliwe akumulatory mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia. Jeżeli akumulator wykazuje jakiekolwiek
objawy uszkodzenia, nieszczelności lub pęknięcia konieczna jest
jego natychmiastowa wymiana. Można go wymieniać wyłącznie
na akumulator zalecany do stosowania z tym urządzeniem lub
dostarczany wraz z nim.
OSTRZEŻENIE Niewłaściwa utylizacja akumulatorów może
spowodować wybuch lub zagrożenie skażeniem. Nie należy nigdy
wyrzucaćakumulatorówdopojemnikównaśmieci.Nienależywrzucać
akumulatorów do ognia. Akumulatory należy zawsze utylizować
zgodnie z lokalnymi przepisami.
OSTRZEŻENIENieprawidłoweobchodzeniesięzakumulatoramimoże
doprowadzić do wytwarzania się ciepła, dymu, wybuchu lub pożaru.
OSTRZEŻENIENienależyrozmontowywać,modyfikowaćanilutować
akumulatora.
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OSTRZEŻENIE W celu uzyskania właściwej izolacji elektrycznej
pacjenta oraz ładowania akumulatora do ładowania urządzenia
należystosowaćwyłączniezasilaniezewnętrznedostarczonewrazz
urządzeniem.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed
czyszczeniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od
źródła zasilania i od urządzenia.
OSTRZEŻENIE Należy uważać, aby woda lub inne płyny nie dostawały
siędożadnychzłączurządzenia.Jeżelitaksięzdarzy,należyosuszyć
złączaciepłympowietrzem.Należysprawdzićdokładnośćwszystkich
funkcji działania.
Przestroga To urządzenie nie jest odporne na ciepło. Nie sterylizować
w autoklawie.
Przestroga Urządzenie to należy stosować w podanym zakresie
temperatur. W razie stosowania poza tym zakresem temperatur
urządzenie to nie spełnia specyfikacji dotyczących działania.
Przestroga Przed przenoszeniem tego urządzenia na nowe miejsce
należy zawsze odłączyć zewnętrzne źródło zasilania od wyjścia.
Przestroga Należy stosować wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez
firmę WelchAllyn. Stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów wraz
z tym urządzeniem może wpływać na bezpieczeństwo pacjenta i
operatora oraz może ograniczyć wydajność i dokładność produktu.

Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP)
UWAGA: urządzenie ProBP 2400 nie jest przeznaczone do pomiaru
ciśnienia krwi u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
OSTRZEŻENIE Nie należy zaciskać przewodu powietrznego ani
mankietu. Może to spowodować błędy systemu lub zagrożenie
bezpieczeństwa pacjenta.

OSTRZEŻENIE Pomiary NIBP mogą być niedokładne przy obecności
artefaktów wynikających z nadmiernego ruchu. Podczas odczytów
wartości ciśnienia krwi należy minimalizować ruchy kończyny i
mankietu.
OSTRZEŻENIE Pozycja i stan fizjologiczny pacjenta mogą wpływać na
odczyt wartości ciśnienia krwi.

OSTRZEŻENIE Zagrożenie niedokładnym pomiarem. Urządzenia tego
nie należy stosować u pacjentów, u których występują drgawki lub
drżenia.

Przestroga Jeżeli mankiet do pomiaru ciśnienia krwi nie znajduje się na
poziomie serca, należy odnotować różnicę w odczycie wynikającą z
efektu hydrostatycznego.

OSTRZEŻENIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i dokładności
pomiarów ciśnienia krwi należy stosować wyłącznie mankiety i
przewodypowietrznewymienionenaliściezatwierdzonychakcesoriów.

Przestroga Właściwy rozmiar mankietu do pomiaru ciśnienia krwi i
jegowłaściweumiejscowienietoczynnikiniezbędnedladokładności
pomiaruciśnieniakrwi.Informacjedotyczącerozmiarumankietu–patrz
Wybór mankietu do pomiaru ciśnienia krwi.

OSTRZEŻENIERyzykoobrażeńpacjenta.Przykilkupomiarachciśnienia
krwi u tego samego pacjenta należy regularnie sprawdzać położenie
mankietu oraz oglądać kończynę pod kątem niedokrwienia, plamicy i
(lub) neuropatii.
OSTRZEŻENIE Nie należy pozostawiać mankietu do pomiaru ciśnienia
krwinapełnionegopowyżej15mmHgnakończynie pacjentanadłużej
niż5minut.Nadmiernezaciśnięciemankietumożespowodowaćzastój
żylny,obrażenianerwówobwodowych,przebarwieniekończynyoraz
stres pacjenta.

Przestroga Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi musi być właściwie
umiejscowiony w celu zapewnienia dokładności pomiaru ciśnienia
krwi i bezpieczeństwa pacjenta. Zbyt luźne zawinięcie mankietu
(co uniemożliwia właściwe napełnienie) może doprowadzić do
niedokładnych odczytów wartości ciśnienia krwi.

OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń pacjenta. Nie należy nigdy instalować
złącz Luer Lock na rurkach ciśnieniomierza Welch Allyn. Stosowanie
tych złącz na rurkach mankietu do pomiaru ciśnienia powoduje
zagrożenie omyłkowym połączeniem tych rurek do linii dożylnej
pacjenta i wprowadzeniem powietrza do układu krążenia pacjenta.

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Opis produktu
Nazwy części
Włącznik/wyłącznik
Gniazdo adaptera zasilania
Komora akumulatora

Gniazdo
mankietu
Wskaźnik ładowania
Wyświetlacz
Przycisk M (Pamięć)
Przełącznik trybu
Przycisk uruchamiania/zatrzymywania
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3 sec.

1x

3x

3 sec.

Wyświetlacz
Power
Zasilanie
Low Battery
Akumulator rozładowany
Mode
Selection:
Wybór
trybu:
Tryb pojedynczego
pomiaru,
Tryb
Single
Reading,
ręczny,
Tryb
średniejAverage
z trzech
Manual,
Three
Reading
pomiarów
Jednostka
pomiaru
Unit of Measure

Maximum
Inflation
Pressure
Maksymalne
ciśnienie
napełniania

Odpoczynek
/ Odliczanie
Rest/Count
Down
NapełnianieAuto
automatyczne
Inflation
Memory
Pamięć

1x

mmHg kPa
34.7
260
32.0
240
29.3
220
26.7
200
24.0
180
21.3
160
18.7
140
AUTO AUTO
M1 M2 M3

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy

Systolicciśnienia
Value
Wartość
skurczowego

3x

M 3x

SYS
Diastolic
Value
Wartość
ciśnienia
rozkurczowego

DIA
Mean Arterial
Średnie
ciśnieniePressure
tętnicze
PAM MAP

Nieregularna
czynność
Irregular Heart
Beatserca
(IHB)
(IHB)
Pulse Rate
Puls
/ MIN

Pulse Detected
Wykryto
puls
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Elementy i akcesoria ciśnieniomierza ProBP 2400
1 x adapter zasilania
4 x wtyczki zasilania (USA, Europa,
Wielka Brytania, Australia)

1 x ProBP 2400

(Wejście: 100-240 V~50/60 Hz
0,48 A Wyjście: +7,5 V 1,5 A)

3 sec.
1x

3x

3 sec.

Welch Allyn
ProBPTM 2400

digital blood pressure device

Directions for use
Version 1.01
English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어

Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

2400
le ProBP ff
ReusabPressure Cu
Blood

Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

ADULT
m
22-32c

1 x mankiet dla dorosłych
(22 cm~32 cm)
1 x duży mankiet dla dorosłych
(32 cm~42 cm)
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NOTES:
1. USE CMYK COLOR MODE AND WHITE FLOOD FOR PRINTING ONTO THE CD/DVD SURFACE.
2. THE CD SHAPE LINES ARE FOR REFERENCE ONLY AND SHOULD NOT BE PRINTED.
3. THE TITLE TEXT IS C-58, M-17, Y-0, K-46, EQUAL TO PMS 5405C DARK BLUE.
4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.

1 x instrukcja obsługi na płycie CD
5. WELCH ALLYN WORDMARK IS GREEN C-100, M-0, Y-91, K-6, AND BLUE C-100, M-72, Y-0, K-38.
6. UNIVERS FONTS IN BOLD AND REGULAR ARE USED. LANGUAGE FONT IS ARIAL UNICODE MS
REGULAR. FONT TYPE, ATTRIBUTES, AND COLOR SHALL BE CLEARLY LEGIBLE.

A

RELEASE TO PRODUCTION

VER

DESCRIPTION OF CHANGE

D*

CHANGE NUMBER/APVD

D* SEE SAP DIR FOR CHANGE NUMBER, APPROVER NAME AND DATE OF APPROVAL

SCALE : 1:1

TITLE: AW, CD LABEL, DFU, PROBP 3400, ML 1.03
DRAWING NO:

PART NO.
408263
103701

DESCRIPTION
CD, DFU, PROBP 2400, ML 1.01
DFU, PROBP 2400

SHEET 1 OF 1

DRW BY: Microlife
DATE: 2014-12-24

Konfiguracja wstępna
Podłączanie wtyczki zasilacza do adaptera
zasilania

Wybrać właściwą wtyczkę zasilania i podłączyć do adaptera
zasilania w sposób przedstawiony poniżej.

Całkowite ładowanie akumulatora

Przy stosowaniu urządzenia po raz pierwszy należy
naładować akumulator, aż wskaźnik ładowania na urządzeniu
zacznie świecić na zielono.

 Patrz część „Stosowanie adaptera zasilania” na stronie 24.
 Patrz część „Akumulator” na stronie 24.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Konfiguracja wstępna (c.d.)

Wybór jednostek pomiaru
1) Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2) Wcisnąć i przytrzymać przycisk M, a następnie
włączyć zasilanie za pomocą włącznika/wyłącznika.
3) Zwolnić przycisk M, gdy włączy się podświetlenie.
4) Wcisnąćprzyciskuruchamiania/zatrzymywania,aby
wybrać preferowaną jednostkę ciśnienia (mmHg lub
kPa).
5) Wcisnąć przycisk M, aby potwierdzić wybór.

Jednostki

MAP lub
PAM

1

mmHg

MAP

2

mmHg

PAM

3

kPa

MAP

 Domyślne ustawienia
fabryczne

 MAPtoskrótodśredniegociśnieniatętniczego(MeanArterial
Pressure).

 PAM lub MAP wybiera się w zależności od preferowanego języka.
14

Czynności, które należy wykonać przed użyciem tego urządzenia
Wybór właściwego mankietu

Dostępne są różne rozmiary mankietów. Wraz z urządzeniem
dostarczany jest mankiet dla dorosłych i duży mankiet dla dorosłych.
Aby wybrać rozmiar mankietu, który najlepiej pasuje do obwodu
ramienia pacjenta, należy posłużyć się oznaczeniem na mankiecie.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Mankiet dla
dorosłych

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

Mankiet dla
dzieci

LATEX

!

www.welchallyn.com
LATEX

Rozmiarmankietu Obwód (cm)

Obwód (cale)

Mankietdladzieci 14 – 22

5,5 – 8,7

PVC

DEHP

Duży mankiet
dla dorosłych

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT

Mankiet dla
22 – 32
dorosłych
Duży mankiet dla 32 – 42
dorosłych
Dużyidługimankiet 32 – 52
dla dorosłych

8,7 – 12,6

32-42cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

LATEX

PVC

DEHP

12,6 – 16,5
12,6 – 20,5

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG
32-52cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

 Każdy mankiet jest dostarczany razem z przewodem


Duży i długi
mankiet dla
dorosłych

powietrznym o długości 130 cm.

Należystosowaćwyłączniemankietydostarczaneprzezfirmę
Welch Allyn!

 Wceluzakupieniamankietównależyskontaktowaćsięzfirmą

 Mankiet dla dorosłych i duży mankiet dla dorosłych są
dołączane jako standardowe akcesoria.

Welch Allyn lub jej autoryzowanym dystrybutorem.

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Czynności, które należy wykonać przed użyciem tego urządzenia (c.d.)

Prawidłowe dopasowanie mankietu

1) Umieścić mankiet na ramieniu, tak aby przewód
powietrznyistrzałkawskazującapołożenietętnicybyły
skierowane w kierunku przedramienia. Oznaczenie
wskazujące położenie tętnicy na mankiecie musi być
umieszczone nad tętnicą ramienną.
2) Nałożyć mankiet na ramię. Należy upewnić się, że
dolna krawędź mankietu jest położona około 2–3 cm
(¾–1 cal) powyżej łokcia.

(3/4–1 cal)

AD

22

2-3 cm

m

m

-32c
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4) Pomiędzy ramieniem pacjenta a mankietem należy
pozostawić wolne miejsce o wielkości 2 palców.
Nadmierne zaciśnięcie może spowodować zastój
żylny i przebarwienie kończyny. Jeżeli mankiet jest
zawiniętyzbytluźno,niemożnagoprawidłowonapełnić.
Zmierzone wartości mogą nie być dokładne. Należy
zdjąć wszystkie ubrania zakrywające lub ściskające
mierzone ramię. Ubranie może zakłócać dokładność
pomiaru.

16
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3) Zawinąć i zacisnąć mankiet wokół ramienia.

5) Niewłaściwie dopasowane mankiety mogą prowadzić
doniedokładnychodczytów.Jeżeliwskaźnikzakresuna
końcu mankietu nie mieści się w zakresie określonym
paskami, należy użyć innego rozmiaru mankietu.

 Wskaźnikzakresunamankiecie
powinien mieścić się w tym
zakresie.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Pomiar w trybie 1x, trybie ręcznym i trybie
Włączyć zasilanie

Ustawić maksymalne ciśnienie napełniania

Wybrać pożądane maksymalne ciśnienie napełniania lub
wybrać „AUTO”.

Włączyć urządzenie, wciskając przycisk włączania/
wyłączania z tyłu urządzenia, ustawiając go w położeniu ON
(włączony).

Patrzczęść„Ustawianiemaksymalnegociśnienianapełniania”
na stronie 22.

Podłączyć mankiet do urządzenia

Podłączyć mankiet do urządzenia, wprowadzając złącze
mankietu do jego gniazda.

3 sec.

1x

3x

1x

1x

Wybrać trybu pracy

3x

3 sec.

3x

1x

3x

Dostępne są trzy tryby pracy.
Przesunąć przełącznik, aby wybrać tryb 1x (standardowy
pojedynczy pomiar), tryb ręczny lub tryb (średnia z trzech
automatycznych pomiarów).
18

Tryb „1x” (standardowy pojedynczy pomiar)
Aby wykonać pojedynczy pomiar ciśnienia krwi,
należy wybrać tryb „1x”, a następnie wcisnąć przycisk
„uruchamiania/zatrzymywania”. Po wykonaniu pomiaru
jego wynik jest wyświetlany i zapisywany.

1x

3x

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy

1x

3x

1x

3x
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Tryb ręczny

(c.d.)

Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia napełniania
urządzenie ProBP 2400 automatycznie zaczyna liniowe
opróżnianie mankietu z szybkością 3 mmHg/sekundę.
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m

Tryb „ręczny” należy wybrać, jeżeli preferowany jest
pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową, a nie metodą
oscylometryczną. W trybie ręcznym urządzenie działa
wyłączniejakomiernikciśnienia.Niesąwykonywaneżadne
pomiary oscylometryczne. Użytkownik słyszy skurczowe
i rozkurczowe tony Korotkowa dzięki stetoskopowi
umieszczonemu nad tętnicą ramienną.

Rozpocząć napełnianie – Wcisnąć przycisk uruchamiania/
zatrzymywania, aby rozpocząć napełnianie mankietu.
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Bloous
ab
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T
re 24
Cu 00
-3
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Pomiar w trybie 1x, trybie ręcznym i trybie

Ponownie napełnić mankiet – Wcisnąć i przytrzymać
przycisk M podczas opróżniania, aby ponownie napełniać
mankiet w czasie, gdy przycisk jest przytrzymany do
wartości maksymalnie 229 mmHg. Zwolnić przycisk, aby
kontynuować opróżnianie mankietu. Przekroczenie ciśnienia
299 mmHg spowoduje natychmiastowe zwolnienie ciśnienia
mankietu i wyświetlenie komunikatu błędu „HI”.

Gdy ciśnienie w mankiecie podczas cyklu opróżniania mankietu Tryb „ ” (średnia z trzech automatycznych pomiarów)
osiąga poziom 20 mmHg, pozostałe powietrze jest wypuszczane, a Wybrać tryb „ ”, a następnie wcisnąć przycisk „uruchamianie/
urządzenie ProBP 2400 przechodzi w tryb uśpienia.
zatrzymywanie”, aby wykonać trzy automatyczne pomiary ciśnienia
Aby w dowolnym momencie rozpocząć opróżnianie mankietu i krwi, w celu określenia średniej z trzech pomiarów.
przestawić urządzenie ProBP 2400 w tryb uśpienia, należy wcisnąć Czas odliczania przed pierwszym pomiarem ustawiono na 60 sekund.
przycisk uruchamiania/zatrzymywania.
Użytkownik może skorygować odstęp pomiędzy poszczególnymi
Zanotować – Zanotować wartości ciśnienia skurczowego
pomiarami i ustawić wartość 15, 30, 45 lub 60 sekund. Po wykonaniu
i rozkurczowego w taki sam sposób, jak przy pomiarach
pomiaru średni wynik jest wyświetlany i zapisywany.
sfigmomanometrem.
1
2
3
Przestawić na tryb uśpienia – Urządzenie można przestawić w
tryb uśpienia, wciskając przycisk uruchamiania/zatrzymywania
ekund
60 sec.
15, 30, 45,
15, 30, 45,
bez wyłączania urządzenia. Jeżeli
urządzenie
nie wykonuje
1x
3x
1x
3x
1x
3x
or 60 ekund
sec.
or 60 ekund
sec.
żadnego działania przez jedną minutę, jest automatycznie
użytkownik
może
ręcznie
wybrać
odstępy
pomiędzy
poszczególnymi
W
trybie

przestawianie w tryb uśpienia.
Tryb uśpienia

pomiarami i ustawić je na 15, 30, 45 lub 60 sekund. (Proszę zapoznać się z częścią
poświęconą funkcjom specjalnym na stronie 21 „Ustawianie odstępów pomiędzy
pomiarami”)

Nie można skorygować 60-sekundowego okresu oczekiwania przed wykonaniem

pierwszegopomiaru,alemożnagopominąć,wciskającponownieprzyciskuruchamiania/
zatrzymywania. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie pierwszego pomiaru.

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Funkcje specjalne
Średnie ciśnienie tętnicze (MAP)

Urządzeniemierzyrzeczywisteśrednieciśnienietętnicze
(MAP) pacjenta. Każdy pomiar obejmuje pojedynczą
wartośćMAP.WartośćMAPjestzawszewyświetlanawraz
zwartościamiskurczowegoirozkurczowegociśnieniakrwi.

 Średnie ciśnienie tętnicze (MAP) określa się na
podstawie maksymalnego wychylenia krzywej
oscylometrycznej.

22

Wykrywanie nieregularnej czynności serca w
trybie „1x”

Wtrybie„1x”urządzeniewykrywanieregularnączynność
serca. Jeżeli wahania czynności serca przekraczają
25%, wyświetlany jest symbol nieregularnej czynności
serca. Nieregularna czynność serca może wpływać na
pomiarciśnieniakrwi.Zalecasiępowtórzeniepomiarulub
wybranietryburęcznegowceluzweryfikowaniapomiaru.

Ustawianie maksymalnego ciśnienia napełniania
1) Wcisnąć i przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy, aż zacznie
migać kolumna wartości ciśnienia.
2) Wcisnąć przycisk uruchamiania/zatrzymywania, aby wybrać
preferowaną wartość ciśnienia (po osiągnięciu wartości „260”
następną opcją wyboru jest „AUTO” na dole listy).
3) Wcisnąć przycisk M, aby potwierdzić wybór.
Wcisnąć i
przytrzymać przez
3 sekundy...

3 sec.

Wyboru ciśnienia napełniania (mmHg/kPa) można dokonać w
trybie1x, lubtrybieręcznym.Ustawieniedomyślneto„AUTO”

Przy ustawieniu na AUTO, urządzenie ProBP 2400

Jeżeli wybrane maksymalne ciśnienie napełniania
(lub maksymalne ciśnienie napełniania określone w
trybieAUTO) nie jest właściwe do określenia ciśnienia
skurczowego,urządzenieponownienapełnimankietdo
wartości o 30 mmHg wyższej niż poprzednie ciśnienie
napełniania i podejmie próbę wykonania następnego
cyklu. Etapy te mogą być powtarzane z jednoczesnym
zwiększaniem maksymalnego ciśnienia napełniania
o 30 mmHg za każdym razem. W razie osiągnięcia
maksymalnego ciśnienia 280 mmHg, gdy urządzenie
ProBP 2400 nie może określić ciśnienia krwi,
3 sec.
wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Zalecasię,abywtymmomencieprzestawićurządzenie
na tryb ręczny i oznaczyć ciśnienie krwi za pomocą
stetoskopu, wykorzystując tradycyjną metodę
Korotkowa. (Patrz tryb ręczny)

automatycznieokreślamaksymalneciśnienienapełnianiaprzy
napełnianiu mankietu.

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Funkcje specjalne (c.d.)

Wykonywanie mniej niż trzech pomiarów w
trybie „ ”
Sekwencję pomiarów można w dowolnym momencie
przerwać, wciskając przycisk uruchamiania/
zatrzymywania. Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia,
a pozostałe pomiary są anulowane. Dane z pomiarów
ciśnienia krwi można wyświetlić, wciskając przycisk M.

Pomijanie czasu odliczania w trybie „ ”
Odliczanie przed pomiarami i po pomiarach w trybie „
” można pominąć, wciskając przycisk uruchamiania/
zatrzymywania. Po wciśnięciu przycisku uruchamiania/
zatrzymywaniaurządzenienatychmiastzaczynawykonywać
następny pomiar.

Pominąć czas odliczania i
rozpocząć pomiar.
Anulować w
dowolnym momencie
pozostałe pomiary
w trakcie cyklu
pomiarów.

 Urządzenie można przełączyć w tryb uśpienia, wciskając

przycisk uruchamiania/zatrzymywania po zakończeniu
pomiarów. Jeżeli urządzenie jest pozostawione przez jedną
minutę, automatycznie przestawia się w tryb uśpienia.

Tryb uśpienia

24

Ustawianie odstępów pomiędzy pomiarami w
trybie „ ”
Domyślny czas odstępu pomiędzy pomiarami to 60 sekund. 2) WcisnąćprzyciskM,abyskorygowaćodstęppomiędzy
Odstęppomiędzyposzczególnymipomiaramimożnaustawić
pomiarami,następniewcisnąćprzyciskuruchamiania/
na 15, 30, 45 lub 60 sekund.
zatrzymywania w celu potwierdzenia. Urządzenie
przełączy się z powrotem na tryb uśpienia.
1) Wcisnąć i przytrzymać przycisk uruchamiania/
zatrzymywania przez 3 sekundy.

Wcisnąć i
przytrzymać przez
3 sekundy...
3 sec.

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Wyświetlanie przechowywanych wartości
Wyświetlanie przechowywanych wartości

Urządzenie przechowuje wartości ciśnienia krwi z ostatniej
procedury pomiaru w trybie „1x” i „ ”. Aby sprawdzić
przechowywane odczyty, gdy urządzenie jest w trybie
uśpienia, należy wcisnąć przycisk M.

2) W trybie „ ” –
WcisnąćprzyciskM,abywyświetlićśredniązpotrójnych
pomiarów. Wciskać w dalszym ciągu przycisk M, aby
wyświetlać poszczególne pomiary.

1) W trybie „1x” –

 Urządzenieprzechowujetylkoostatnipomiarwykonanyw
trybie „1x” oraz trzy ostatnie pomiary ukończone w trybie
„ ”.

26

Akumulator i adapter zasilania
Akumulator

Urządzenie ProBP 2400 wyposażone jest we wbudowany zestaw
akumulatorówNi-MH,któryprzypełnymnaładowaniuwystarczana
600~700cyklipomiarów.Akumulatormożnaponownienaładować
pomiędzyokresamiużytkowaniazapomocądołączonegoadaptera
zasilania. Gdy akumulator jest rozładowany, wyświetlany jest
wskaźnik pustego akumulatora.

 Przy stosowaniu urządzenia
po raz pierwszy należy
naładować akumulator, aż
wskaźnik ładowania zacznie
świecić na zielono.

 Pomarańczowy wskaźnik

ładowania oznacza, że trwa
ładowanie.

Stosowanie adaptera zasilania

DoponownegoładowaniaurządzeniaProBP2400należystosować
wyłącznie dołączony do niego adapter zasilania.
1) Podłączyć przewód adaptera do wtyczki zasilania urządzenia.
2)

Podłączyć wtyczkę adaptera do gniazdka sieciowego.
Akumulator będzie ładowany, o ile urządzenie będzie
podłączone do źródła zasilania. Po całkowitym naładowaniu
akumulatoraładowaniezostanieprzerwane.Przypodłączeniu
zasilanianiejestpobieranaenergiazakumulatora.Akumulator
musi pozostać w urządzeniu Pro BP 2400 również przy
korzystaniu z zasilania sieciowego.

3) Jeśliakumulatorzacznietracićpojemność,należyskontaktować
się ze sprzedawcą w celu uzyskania akumulatora na wymianę.
Akumulator może być wymieniany przez użytkownika.

 Zielony wskaźnik ładowania
oznacza, że ładowanie
zostało zakończone.

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Rozwiązywanie problemów
Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązania

Brak zasilania (Nie działa
wyświetlacz LCD)

Zasilanie nie jest prawidłowo Podłączyć zasilanie do gniazdka sieciowego.
podłączone
Akumulator jest całkowicie Naładować akumulator podłączając urządzenie do
rozładowany
zasilania.

Mankiet nie napełnia się
prawidłowo

Po pomiarach nie są
wyświetlane żadne wyniki

28

Luźne podłączenie rurki

Upewnićsię,żerurkamankietujestpewniepodłączonado
urządzenia.

Nieszczelność rurki /
zbiornika powietrza

Sprawdzić,czynarurcelubzbiornikupowietrzaobecnesą
pęknięcia.Wraziepotrzebywymienićmankietdopomiaru
ciśnienia krwi.

Urządzenie działa w trybie
ręcznym

Przełączyćnatryb„1x”lubtryb„ ”ipowtórzyćpomiary.

Komunikaty o błędach
W razie wystąpienia błędu podczas pomiaru, pomiar
jestprzerywanyiwyświetlanyjestkomunikatobłędzie
„Err”.

 Jeżeli błąd utrzymuje się,

proszę skontaktować się
z miejscowym centrum
serwisowymfirmyWelchAllyn.

 Jeżeli wyniki wydają się

nietypowe, proszę dokładnie
przeczytaćniniejsząinstrukcję
obsługi.

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy

Błąd

Opis

Potencjalna przyczyna i
środek zaradczy

„Err 1”

Sygnał zbyt
słaby

Sygnały pulsu na
mankiecie są zbyt słabe.
Zmienić położenie
mankietu i powtórzyć
pomiar.

„Err 2”

Błędny sygnał

Podczas pomiaru
wykryte przez mankiet
zostały błędne sygnały
spowodowane, na
przykład, ruchem lub
napięciem mięśni.
Powtórzyć pomiar przy
nieruchomym ramieniu
pacjenta.
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„Err 3”

Brak ciśnienia
w mankiecie

Nie jest możliwe
wytworzenie
odpowiedniegociśnieniaw
mankiecie.Mogławystąpić
nieszczelność. W razie
potrzebywymienićmankiet
dopomiaruciśnieniakrwi.
Pomiar powtórzyć.

„HI”

Zbyt wysoki
puls lub
ciśnienie w
mankiecie

Ciśnienie w mankiecie
jest zbyt wysokie (ponad
300 mmHg) LUB puls
jest zbyt wysoki (ponad
200 uderzeń na minutę).
Poprosićpacjenta,abysię
zrelaksowałprzez5minuti
powtórzyć pomiar.

„Err 5”

Brak ważnych
wyników

Sygnały pomiarowe są
niedokładne, więc nie
możnawyświetlićżadnych
wyników. Przełączyć
na tryb ręczny i określić
ciśnienie krwi za pomocą
stetoskopu,wykorzystując
tradycyjną metodę
Korotkowa.

„LO”

Puls zbyt niski

Pulsjestzbytniski(poniżej
40 uderzeń na minutę).
Pomiar powtórzyć.
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Bezpieczeństwo, konserwacja, testy dokładności i utylizacja
Bezpieczeństwo i ochrona

Urządzenie to może być wykorzystywane wyłącznie do
celówopisanychwniniejszejinstrukcjiobsługi.Urządzenie
to składa się z wrażliwych elementów i należy obchodzić się
znimostrożnie.Producentnieponosiodpowiedzialnościza
szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem.

•
•
•

Pompę należy włączać tylko wtedy, gdy mankiet jest
podłączony do urządzenia.
Nie należy używać urządzenia, jeżeli wydaje się
uszkodzone lub cokolwiek wydaje się nietypowe.
Proszę przeczytać dalsze instrukcje dotyczące
bezpieczeństwawposzczególnychczęściachinstrukcji
obsługi.

Należyprzestrzegaćwarunkówprzechowywaniaiobsługi
opisanychwczęści„Specyfikacjatechniczna”niniejszej
instrukcji obsługi.
Urządzenie należy chronić przed wodą i wilgocią
Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim wpływem
światła słonecznego
Urządzenie należy chronić przed skrajnym gorącem i
zimnem
Należy unikać stosowania w pobliżu pól
elektromagnetycznych, takich jak wytwarzane przez
telefony komórkowe
Nie należy nigdy otwierać urządzenia
Urządzenie należy chronić przed uderzeniami i upadkami

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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Konserwacja urządzenia

Czyszczenie mankietu

1) Łagodne mydło i woda

Pasteryzacja: wyprać zewnętrzną warstwę mankietu w
gorącej wodzie o temperaturze 75°C (167°F) przez 30 minut.

Do przecierania zewnętrznej powierzchni urządzenia
należy stosować miękką szmatkę z jednym z
wymienionych poniżej zalecanych roztworów środków
czyszczących:
2) Roztwór wody utlenionej (3% rozcieńczonej wodą)
3) Roztwór podchlorynu sodu (rozcieńczenie 1:10
domowego wybielacza chlorowego w wodzie)

Wyjąć zbiornik powietrza. Złożyć zewnętrzną warstwę
mankietu i umieścić w worku do prania. Wyprać zewnętrzną
warstwę mankietu w pralce, w ciepłej wodzie (43°C, 110°F) i
łagodnym detergencie.

Wysuszyć mankiet. NIE NALEŻY prasować zewnętrznej
warstwy mankietu.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Nie wolno prasować
mankietu!
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Test dokładności przekaźnika
(weryfikacja kalibracji)

Zalecamypoddawanietegourządzeniatestomdokładności
co 2 lata lub po urazie mechanicznym (np. upuszczeniu na
ziemię).
1) Skonfigurować urządzenie do testu dokładności
2) Wcisnąć i przytrzymać przycisk uruchamiania/
zatrzymywaniaiwłączyćzasilanie,anastępniezwolnić
przycisk uruchamiania/zatrzymywania. Poczekać, aż
wyświetli się napis „CA 0”, a następnie „0 0”.

T-p ie ce s

3 5 0 ~500 ml

C a lib ra te d
re fe re n ce
manom e te r

Ve sse l

Air release
va lve

Squeeze bulb
(or Pressure source)
ProBP 2400

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
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3) Napompować ciśnienie do prawie 100 mmHg.
Porównaćwartośćciśnieniawyświetlanegonaekranie
urządzenia oraz referencyjnego manometru. Na
przykład „100.9” wyświetlane na urządzeniu oznacza
wartość „100,9 mmHg”.
4) Napompować ciśnienie do prawie 200 mmHg.
Porównaćwartośćciśnieniawyświetlanegonaekranie
urządzenia oraz referencyjnego manometru. Na
przykład „201.0” wyświetlane na urządzeniu oznacza
wartość „201,0 mmHg”.
5) Napompować ciśnienie do prawie 300 mmHg.
Porównaćwartośćciśnieniawyświetlanegonaekranie
urządzenia oraz referencyjnego manometru. Na
przykład „301.2” wyświetlane na urządzeniu oznacza
wartość „301,2 mmHg”.
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6) Jeżeliróżnicapomiędzyurządzeniemamanometrem
referencyjnym w którymkolwiek punkcie kalibracji
przekracza + 3 mmHg powyżej dokładności
określonejdlareferencyjnegomanometru,użytkownik
może się skontaktować z firmą Welch Allyn w celu
przeprowadzenia kalibracji.

Utylizacja

Akumulatory i przyrządy elektroniczne
należy utylizować zgodnie ze stosownymi
miejscowymi przepisami. Nie wolno ich
wyrzucać z domowymi odpadami.

# 2400
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Monitor

Specyfikacja techniczna

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

# 2400

901096

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

Temperatura/wilgotność 10°C do 40°C (50°F do 104°F)
pracy:

Rx

Rx ONLY
Zgodność z normami

LATEX

800 g (łącznie z zestawem akumulatorów)

Wymiary:

200 x 125 x 90 mm

Metoda pomiaru:

Oscylometryczna;
GTIN
skurczowe ciśnienie krwi = K1
rozkurczowe ciśnienie krwi = K5

GTIN

(01)00732094211078

Kompatybilność
elektromagnetyczna:
(01)00732094211078

ciśnienie krwi – 30 – 280 mmHg
puls – 40 – 200 uderzeń na minutę

Wyświetlacz ciśnienia w Zakres: 0 – 299 mmHg
mankiecie:
Rozdzielczość: 1 mmHg

Dokładnośćpomiarupulsu:+5%wartościodczytu

Zestaw akumulatorów;
Microlife Corporation
4,8 V, 2400 mAh9F,
(opcjonalnie
4,8 V,Road,
3500 mAh)
431, RuiGuang
NeiHu,

Taipei,
Taiwan,
R.O.C.
Zasilanie sieciowe
DC11492,
7,5 V, 1,5
A

(21)41140001

UrządzenietospełniawymoginormyIEC60601-1-2.

Spełniono wymogi dyrektywy 93/42/EWG Unii
Europejskiej dotyczącej urządzeń medycznych
Distributed
klasyby
IIa. Welch Allyn Inc.
4341 State
Część stykająca
się z Street Road
Skaeateles Falls, NY 13153
(21)41140001

pacjentem typu BF

Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Dokładność statyczna: ciśnienie
w zakresie
+ NY 13153
Skaeateles
Falls,
Microlife Corporation
3 mmHg
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,

Źródło zasilania:

7d

Urządzenie to odpowiada wymogom norm welchallyn.com
dotyczących ciśnieniomierzy nieinwazyjnych.
IEC 60601-1:
7d 2005+A1:2012
IEC
60601-1-2:2014
welchallyn.com
ANSI/AAMI/ISO 81060-2
AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30

LATEX

Ciężar:

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

Temperatura/wilgotność -20°C do 55°C (-4°F do 131°F)
ONLY
przechowywania:
maksymalna wilgotność względna 15–90%

Zakres pomiarów:

901096

Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
Firma WelchAllyn zastrzega prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez wcześniejszego
pisemnego powiadomienia.

www.welchallyn.com

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz
cyfrowy
www.welchallyn.com
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GWARANCJA
FirmaWelchAllyngwarantuje, że urządzenie ProBP2400 jest wolne odwad materiałowych i wad wykonania oraz działa zgodnie
zespecyfikacjąproducentaprzezokresdwóchlatoddatyzakupuwfirmieWelchAllynlubodjejautoryzowanychdystrybutorówlub
agentów.AkcesoriasąobjętegwarancjąprzezokresjednegorokuoddatyzakupuwfirmieWelchAllynlubodjejautoryzowanych
dystrybutorów lub agentów.
Okresgwarancjirozpoczynasięoddatyzakupu.Datazakuputo:1)datawystawieniafaktury,jeżeliurządzeniezostałozakupione
bezpośredniowfirmieWelchAllyn,2)dataokreślonapodczasrejestracjiproduktu,3)datazakupuproduktuodautoryzowanego
dystrybutora firmy Welch Allyn udokumentowanego paragonem wystawionym przez tego dystrybutora.
Niniejsza ochrona gwarancyjna nie obejmuje szkód spowodowanych przez: 1) obchodzenie się z produktem podczas jego
przesyłania,2)stosowanielubkonserwacjęniezgodnezpodanymiinstrukcjami,3)zmianylubnaprawywykonywaneprzezosobę
nieupoważnioną do tego przez firmę Welch Allyn oraz 4) wypadki.
Gwarancja dotycząca tego produktu podlega również następującym warunkom i ograniczeniom:
Nie obejmuje ona kosztów przesyłki urządzenia z powrotem do centrum serwisowego firmy Welch Allyn.
PrzedzwrotemjakichkolwiekproduktówlubakcesoriówdowyznaczonychcentrówserwisowychfirmyWelchAllynwcelunaprawy
należyuzyskaćzfirmyWelchAllynnumerpowiadomieniaserwisowego.Abyuzyskaćnumerpowiadomieniaserwisowego,proszę
się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Welch Allyn.
NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM
DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. OBOWIĄZEK FIRMY WELCH
ALLYN WYNIKAJĄCY Z NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZA SIĘ DO NAPRAWY LUB WYMIANY TEGO PRODUKTU
WEDŁUG JEJ UZNANIA. FIRMA WELCH ALLYN NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UBOCZNE LUB
WTÓRNE STRATY WYNIKAJĄCE Z WADY PRODUKTU OBJĘTEJ NINIEJSZĄ GWARANCJĄ.
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IB ProBP 2400_DFU PL 1717

Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy

37

PL

